Training HeartConnection 2 Levensblauwdruk
HeartConnection 2, het vervolg op HC 1, geeft dieper antwoord op hoe je onderbewuste
werkt, zodat je dit gaat begrijpen. Je gaat zien dat je vaak de dagelijkse drama’s van je
(voor)ouders leeft. Als je je bewust bent van deze erfenissen, kun je deze erfenisprogramma’s loslaten. Vanuit de Biologische Wetmatigheid ga je jouw conflicten en
momenten van inslagen ontdekken, onderzoeken en transformeren. Met HeartConnection
2: Levensblauwdruk creëer je verdieping in je leven en kom je in verbinding met wie je
werkelijk bent.

Ontdek de programmeringen van jouw levenstijdlijn
Je ouders hadden een ‘doel’ om jou te krijgen. Deze programmering leef je dagelijks.
Vervolgens creëer je in je leven eigen situaties. Dit zie je terug in je levenstijdlijn. Zo
bijzonder om deze te ontdekken! Al deze programmeringen maken tot wie jij bent. En
zodra je je programmeringen begrijpt, kun je de leiding nemen over je leven. Het is een
feest om op onderzoek te gaan.

DNA – erfenis van je ouders en voorouders
Ontdek dat je (veel) hebt geërfd van je familie en dat je dagelijks deze erfenis(sen) leeft.
Je eigen leven is hier het resultaat van. Het is daardoor geen probleem als je niet veel
weet van je familie. Je onderbewuste weet alles. Zodra je achter bepaalde patronen komt
die zijn opgeslagen in je onderbewuste, kun je die deprogrammeren. Dit werkt enorm
transformerend. Het leven wordt echt ‘lichter’ en interessanter. Je groeit tot een nieuw
bewustzijn, je krijgt een nieuwe kijk op jouw leven, verhelderend en interessant.

Innerlijke reis
We maken samen een bijzondere innerlijke reis. Elke trainingsdag ga je op persoonlijk
onderzoek. Enorm boeiend, verrijkend en transformerend.

Voorbereiding
Voor HeartConnection 2 maak je diverse vragen. De antwoorden werk je verder uit tijdens
de trainingsdagen. De vragen die bij deze training horen, vind je op onze website:
www.heartconnectionnederland.nl/ trainingen/trainingen-heartconnection/heartconnection-2.
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Programma
Dag 1 Levensbiografie
Dag 2 Familiestamboom
Dag 3 Levensblauwdruk
Dag 4 Uitwerking levensblauwdruk
Op de eerste dag staat jouw levensbiografie centraal. De tweede dag ga je familiepatronen
herkennen en ze bewust worden. Bewustwording is de sleutel in loslaten. Op deze tweede
dag staat jouw familiestamboom centraal. Welke erfenis leef je van je voorouders? Op de
derde dag word je je bewust van jouw levensblauwdruk, die is ontstaan negen maanden
voordat je moeder zwanger van jou was en die doorloopt tot een jaar na je geboorte. Dit
werk je de vierde dag uit.

Vervolg
Vanuit deze opgedane nieuwe levensfilosofie gaat de training verder in HeartConnection 3.

Praktische informatie
•
•
•
•
•

Tijd: 10.00 – 17.00 uur, welkom vanaf 09.30 uur
Lunch: 13.00 – 14.00 uur, neem zelf boterham/salade mee
Thee/koffie/lekkers: op de meeste locaties gratis of zelf te kopen bij de bar
Locatie: www.heartconnectionnederland.nl/trainingen/locaties
Annuleringsregeling: zie Algemene Voorwaarden op de website

Voorwaarde voor het volgen van de Training HeartConnection 2 is dat je HeartConnection 1
hebt gevolgd.
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